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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖2  ครั้งที่  1 
------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่ว นต าบลป่าโมงได้นัดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2562  เพ่ือพิจารณาญัตติต่อไปนี้ 

1.ญัตติ  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2563) 

2.ญัตติ  เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

3.ญัตติ  เรื่อง การรายงานงบรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ  
พ.ศ.2561 

4.ญัตติ  เรื่อง การรายงานการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลป่าโมงและการรายงานการบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต าบลป่าโมง 
 

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่  1   เมื่อวันที่  
8  มีนาคม  2562 

ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรค  ๔  จึงประกาศรายงานประชุมที่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมีมติรับรองแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖2 

      (ลงชื่อ) 

       (นายธงชัย  สวัสดิ์วร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดี ที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562   เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่        ชื่อ-สกุล        ต าแหน่ง      ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธงชัย สวัสดิ์วร ประธานสภาอบต. ธงชัย สวัสดิ์วร  

2 นายพุก วงศ์ค าผุย รองประธานสภาอบต. พุก วงศ์ค าผุย  

3 นางหนูเวียง ภาประจง ส.อบต.หมู่ 1 หนูเวียง ภาประจง  

4 นายประจักร เรืองแสง ส.อบต.หมู่ 1 ประจักร เรืองแสง  

5 นายสุเทพ โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 2 สุเทพ โฉมงาม  

6 นายสมปอง ประจญยุทธ ส.อบต.หมู่ 2 สมปอง ประจญยุทธ  

7 นางนวลจันทร์ สิมมาเคน ส.อบต.หมู่ 3 นวลจันทร์ สิมมาเคน  

8 นายเพ็ง มีแววแสง ส.อบต.หมู่ 4 เพ็ง มีแววแสง  

9 นางวรรณี วงศ์ศรี ส.อบต.หมู่ 4 วรรณี วงศ์ศรี  

10 นายสมพงษ์ ยานสงัด ส.อบต.หมู่ 5 สมพงษ์ ยานสงัด  

11 นายประมวล เกื้อสุข ส.อบต.หมู่ 5 ประมวล เกื้อสุข  

12 นายถวิล ดวงราช ส.อบต.หมู่ 6 ถวิล ดวงราช  

13 นายบุญกอง วันแสวง ส.อบต.หมู่ 6 บุญกอง วันแสวง  

14 นายชัยยนต์ ศรีดาเรือง ส.อบต.หมู่ 7 ชัยยนต์ ศรีดาเรือง  

15 นายสุเทพ ประเสริฐศรี ส.อบต.หมู่ 7 สุเทพ ประเสริฐศรี  

16 นายสมพร พรมสี ส.อบต.หมู่ 8 สมพร พรมสี  

17 นายสาคร ค าสอน ส.อบต.หมู่ 8 สาคร ค าสอน  

18 นายกฤษฏา วันแสวง ส.อบต.หมู่ 9 กฤษฏา วันแสวง  

19 นายเจียม โฉมงาม ส.อบต.หมู่ 10 เจียม โฉมงาม  

20 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง ส.อบต.หมู่ 10 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์พวง  

21 นายประสาท  อุดมญาติ ปลัด อบต./เลขานุการสภา ประสาท  อุดมญาติ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นายกอบต. แก้ว  ยิ่งวงค์  
2 นายค าพา  การะปังหา รองนายกอบต. ค าพา  การะปังหา  
3 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายกอบต. หนูนิล  เกื้อสุข  
4 นายจันทัย บัวใหญ่ เลขานุการนายกอบต. จันทัย บัวใหญ่  
5 นายลอราช  สารพัฒน์ รองปลัด อบต. ลอราช  สารพัฒน์  
6 นายก าพล บุญไพโรจน์ ผอ. กองช่าง ก าพล บุญไพโรจน์  
7 นายสัมฤทธิ์  ชนะภัย ผอ.กองคลัง สัมฤทธิ์  ชนะภัย  
8 นางสาวอภิญญานุช บัวกิ่ง ผอ.กองการศึกษา อภิญญานุช บัวกิ่ง  
9 นางสาวสุดาวรรณ  หอมเงิน หัวหน้าส านักปลัด สุดาวรรณ  หอมเงิน  

10 นางเฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย  

 

ผู้เข้าประชุม 21 คน 
ผู้ลาประชุม - คน 
ผู้ขาดประชุม - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

 เมื่อได้เวลาประชุมเลขานุการสภา อบต.  ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วพบว่าครบองค์ประชุม  จึงได้เชิญ
ประธานสภา อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1.   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา  อบต .ป่าโมง  สมัย สามัญสมัยที่  4 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ .ศ.2561  เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  2561  ขอให้สมาชิกสภา  
อบต.ป่าโมง  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม  ว่า จะมีการแก้ไขประเด็น
ใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุมฯ  ไม่มีการแก้ไขประเด็นใด 
ประธานฯ  เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมจึงขอมติรับรองโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมฯ   ยกมือให้การรับรอง  19 เสียง 

ไม่รับรอง - เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.2562  และวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญสมัยแรกของปีถัดไป  (พ.ศ.2563) 
ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.  
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  กระผมขอเรียนให้ที่ประชุม

ทราบว่า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ .ศ.
2547 หมวด 2 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่ม ประชุมสมัยสามัญประจ าปี แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม สมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายถวิล ดวงราช 
ส.อบต ม.6 เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านผมขอเสนอ 4 สมัย 
ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานฯ เมื่อไม่มีผู้เสนออีกจึงขอมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมปอง ประจญยุทธ 
ส.อบต ม.2 เรียนท่านประธานสภา อบต. กระผมขอเสนอก าหนดวันประชุมและสมัยประชุมดังนี้ 
 สมัยที่  2  เดือน  พฤษภาคม  2562  เริ่มวันที่  10 พฤษภาคม  2562   
 สมัยที่  3  เดือน  สิงหาคม  2562  เริ่มวันที่  9 สิงหาคม  2562   
 สมัยที่  4  เดือน  พฤศจิกายน  2562  เริ่มวันที่  11 พฤศจิกายน  2562   
มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายบุญกอง  วันแสวง 
ส.อบต. ม.6 เรียนท่านประธานสภา อบต .กระผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัย     

ที่ 1  พ.ศ.2563  เดือนกุมภาพันธ์  2563 และก าหนดวัน เริ่มประชุมวันที่  10  
กุมภาพันธ์  2563 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 
 3.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานฯ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่อท่ีประชุม 
เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต . และสมาชิกสภา อบต .ทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.
2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุ มัติของ
สภาท้องถิ่น  รายละเอียดให้ทางรองปลัด อบต.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต . และสมาชิกสภา อบต . ทุกท่านกระผมขอชี้แจงต่อที่
ประชุมรายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

 โอนลด  งบประมาณท้ังสิ้น  2,600  บาท  จ านวน  1  รายการดังนี้ 
 กองคลัง (โอนลด) 
 งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 
 - ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินตั้งไว้ 25,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
 งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้ 25,000  บาท  โอนลดครั้งที่แล้ว  -  บาท 
 งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท  โอนลดครั้งนี้ 2,600  บาท 
 คงเหลืองบประมาณถือจ่าย  22,400  บาท 
 โอนเพิ่ม  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  2,600  บาท  จ านวน  1  รายการดังนี้ 
 กองคลัง (โอนเพิ่ม) 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1.รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  ขาวด า (18 หน้า/นาที)ตั้งไว้ 

2,600  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค้าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  ขาวด า 
(18หน้า/นาท)ี  จ านวน  1  เครื่องๆละ  2,600  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18   หน้าต่อนาที (PPM) 
   - มีหน่วยความจ า (Memary)  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB  2.0  หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่ร้อยกว่า  150  แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ  A4 Letter,Legal  และ Custom 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ .ศ.
2561 

   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)บัญชีครุภัณฑ์หน้าที่ 144ล าดับที่27 
 งบประมาณถือจ่ายตั้งไว้  -  บาท  โอนเพิ่มครั้งที่แล้ว  -  บาท 
 งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  2,600  บาท 
 คงเหลืองบประมาณถือจ่าย 2,600  บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติ  19  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
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 3.3  การรายงานงบ รายรับ – รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
ประธานฯ ขอเชิญ  ผอ.กองคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภา อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  กระผมขอน าเรียนชี้แจง งบ

รายรับ – รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังนี้ 
 เงินสด 
 เงินฝากธนาคารออมสิน  2,037,336.96  บาท 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย  4,185,264.53  บาท 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) 

ประเภทออมทรัพย์เลขท่ี01-150-55260-8  =19,228,074.88 บาท 
ประเภทออมทรัพย์เลขท่ี01-150-2-95199-3=230,137.32 บาท 
ประเภทออมทรัพย์เลขท่ี01-150-8-53570-3=24,937.12 บาท 
รวม  25,705,750.81  บาท 
เงินสะสม 12,636,895.14  บาท 
เงินทุนส ารองสะสม  11,134,785.84  บาท 
รวม  23,771,680.98  บาท 

   รายละเอียดต่างๆได้ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานฯ เนื่องจากบัดนี้  เวลา  12.00  น.  อาศัยอ านาจตามระเยียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2554  ข้อ  30  จึงหยุดพักการประชุมไว้
ชั่วคราว  เพื่อรับประทานอาหารและขอให้ทุกท่านเข้าประชุมต่อในเวลา  13.00  น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประชุมต่อ เวลา  13.00  น. 
 3.4  การรายงานการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต .ป่าโมง และการ

รายงานการบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต าบลป่าโมง 
ประธานฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต.ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
หัวหน้าส านักปลัด เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านดิฉันขอน าเรียนชี้แจงให้ที่ประชุม

ทราบดังนี้ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต .ป่าโมง เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิงมี

เงินกองทุนทั้งสิ้น  952,179.94  บาท 
  สรุปยอดผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแล  4  กลุ่ม 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าโมง  41  คน 
 กลุ่มท่ี 1 เคลื่อนไหวได้บ้างมีปัญหาการกิน การขับถ่ายแตไ่ม่มีภาวะสับสน 24 คน 
 กลุ่มม่ี 2 เคลื่อนไ หวได้บ้าง มีภาวะสับสนและอาจมีปัญหาการกินการขับถ่าย      

จ านวน – คน 
 กลุ่มท่ี  3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่าย หรือเจ็บป่วย รุนแรง 

จ านวน  10  คน 
 กลุ่มท่ี  4  เคลื่อนไหวเองไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต         

จ านวน 7 คน  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค ากลาง 
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 กลุ่มท่ี 1 เคลื่อนไหวได้บา้งมีปัญหาการกิน การขับถ่านแต่ไมม่ีภาวะสับสน 26 คน 
 กลุ่มม่ี 2 เคลื่อนไหวได้บ้าง มีภาวะสับสนและอาจมีปัญหาการกินการขับถ่าย      

จ านวน 6 คน 
 กลุ่มท่ี  3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่าย หรือเจ็บป่วยรุนแรง 

จ านวน  -  คน 
 กลุ่มท่ี  4  เคลื่อนไหวเองไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต         

จ านวน 5 คน  
  รวม  78  คน 
 รายชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงฯ  ประจ าปี  พ.ศ.2562 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าโมง  
 1.นางบุหลัน  ดอนค า 
 2.นางพยอม  หอมจ าปา 
 3.นายเมรี  สมพงษ ์
 4.นางสังวาล  กิ่งวงศ์ษา 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค ากลาง 
 1.นางนิยม  ค าสอน 
 2.นางทองใส  ผงธุลี 
 3.นางวัลลี  บุญเพ็ง 
 4.นางไข่แก้ว  ขันธะวัตร์ 
 5.น.ส.นิติยาภรณ์  กัลป์ยาณ ี
 6.น.ส.น้ าผึ้ง  วรรณประภา 
 รายละเอียดได้ส าเนาให้ทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด  อบต.ป่าโมง เรียนท่านประธานสภา อบต.กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 
 1.อ าเภอเดชอุดมประสานแจ้ง อปท . ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมกันตรวจสอบป้องกันและ

เฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดฝุ่นละออง  ควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง ทุกประเภท  เผา
พ้ืนที่เพ่ือเตรียมการเกษตรกรรม เผ าขยะหรือวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ  และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนปฏิบัติ 

 2.พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรแล ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่  9  ประจ าปีพุทธศักราช 2562  ในวันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์  2562  
เวลา  14.00  ณ  วัดเวตะวันวิทยาราม ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี  จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและเข้าร่วมพิธีการแต่งกายชุดสุภาพ 

 3.ขอแจ้งปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ าต าบลป่าโมง  คือ นางสาวกนก  บุญขจร  
เบอร์โทรศัพท์  063-9040941 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานฯ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกผมขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมผมขอปิด
ประชุม 

เลิกประชุม เวลา 15.09 น. 
 
 
 

                            (ลงชื่อ)  ประสาท  อุดมญาติ  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายประสาท อุดมญาต)ิ  
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงได้รับรองรายงานประชุมนี้ในการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  

ประจ าปี  พ .ศ.๒๕๖2 ครั้งที่  1   เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2562 ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒   พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

  (ลงชื่อ)       ธงชัย  สวัสดิ์ววร  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.ป่าโมงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

(ลงชื่อ)      ณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์พวง) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ชัยยนต์  ศรีดาเรือง  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายชัยยนต์  ศรีดาเรือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)       ถวิล  ดวงราช  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายถวิล  ดวงราช) 

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


